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โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายทรัพยากรลุ่มน้าแม่แตงตอนบน
เพื่อการอนุรักษ์ และฟื้นฟูป่าต้นน้าแม่แตงตอนบน อ้าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่ที่มีควำมอุดมสมบูรณ์และควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ
สูง เป็นแหล่งต้นน้ำลำธำรที่สำคัขอองประเท และปาำต้นน้ำแม่แตงตอนบนซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่นี้ยังได้รับกำรประกำ
เป็นพื้นที่อนุรักษ์อีกด้วย อย่ำงไรก็ตำม เมื่อกระแสกำรพัฒนำประเท และทุนนิยมได้แผ่อยำยเอ้ำมำในพื้นที่ ทำให้
ชุมชนในพื้นที่ถูกแย่งชิง รวมทั้งถูกละเมิดสิทธิในกำรเอ้ำถึงและใช้ประโยชน์จำกฐำนทรัพยำกรธรรมชำติอันเป็นผล
เนื่องมำจำกโครงสร้ำงทำงกฎหมำยที่เปลี่ยนระบบจำกรูปแบบสิทธิร่วมไปเป็นสิทธิแบบเบ็ดเสร็จ อ้อมูลจำกกำรจัด
เวทีวิเครำะห์ปัขหำ ปัจจัย และเงื่อนไอในพื้นที่กับ กระบวนกำรทำงำนอองเครืออ่ำยโดยมูลนิธิเพื่อกำรพัฒ นำที่
ยั่งยืน พบว่ำสำเหตุอองปัขหำต่ำงๆดังกล่ำว ได้แก่ (๑) ชุมชนในเอตอำเภอเวียงแหง อำดโอกำสที่จะเรียนรู้ และ
เอ้ำใจในคุณค่ำและควำมสำคัขในกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ภำยใต้กฎระเบียบ และ
นโยบำยจำกรัฐส่วนกลำงในปัจจุบัน อันเนื่ องมำจำกควำมหลำกหลำยทำงชำติพันธุ์ ภำษำ วัฒนธรรม ควำมเชื่อ
ต่ำง ๆ รวมทั้งอ้อจำกัดอองหน่วยงำนรำชกำรในกำรเอ้ำถึงชุมชนที่ห่ำงไกลในเอตทุรกันดำร (๒) ควำมไม่มั่นคงในที่
อยู่อำ ัยและที่ดินทำกิน อันเนื่ องมำจำกสภำพพื้นที่เป็นผืนปาำอนำดใหข่ที่เชื่อมต่อกับสำธำรณรัฐแห่ง สหภำพ
เมียนมำร์ ทำให้พื้นที่ส่วนใหข่ไม่มีเอกสำรสิทธิ์รับรองกำรถือครองที่ดินหรือเอกสำรสิทธิ์กำรใช้ประโยชน์ที่ดินทำ
กินอองชุมชน และที่สำคัขไม่มีแผนกำรจัดทำแนวเอตระหว่ำงที่ดินทำกินกับพื้นที่ปาำ เพื่อรองรับกำรบริหำรจัดกำร
กำรใช้ที่ดิน (๓) กำรอยำยตัวอองพืชเ รษฐกิจและกำรท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มสูงอึ้น โดยในปี ๒๕๔๗ มีกำรอยำยตัว
อองเมืองอย่ำงรวดเร็ว เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว หำกสถำนกำรณ์ดังกล่ำวยังคงดำเนินต่อไป อำจส่งผลให้ที่ดินถูก
เปลี่ยนมือเพื่อรองรับกำรอยำยตัวจำกกำรท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอปำยมำสู่พื้นที่อำเภอเวียงแหง ซึ่งมีระยะทำงที่
ห่ำงกันประมำณ ๔๐ กิโลเมตร และแนวโน้มกำรเปิดพรมแดนไทย - เมียนมำร์ เร่งให้เกิดกำรลงทุน กำรก่อสร้ำง
โครงสร้ำงพื้นฐำน อันจะนำไปสู่กำรเคลื่อนตัวอองแรงงำนต่ำงด้ำวเอ้ำมำตั้งถิ่นฐำน กำรอยำยพื้นที่เพำะปลูก ที่อยู่
อำ ัย และกำรเพิ่มอึ้นอองแรงงำนในพื้น ที่ (๔) กำรเปลี่ยนแปลงด้ำนปริมำณและคุณภำพน้ำในลำน้ำแม่แตง เป็น
ผลจำกกำรที่พื้นที่ปาำถูกบุกรุกเพื่ออยำยพื้นที่ทำกินเอ้ำไปในเอตปาำต้นน้ำ ในบริเวณรอยต่อระหว่ำงประเท ไทย
และประเท เพื่อนบ้ำน และรอยต่อระหว่ำงผืนปาำเอตตำบลเมืองนะกับตำบลเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง และกำร
ใช้น้ำเพื่อกำรผลิต โดยเฉพำะกำรปลูกกระเทียมที่มีปริมำณเพิ่มอึ้นทุกปี ทั้งยัง มีแนวโน้มกำรลดลงอองปริมำณน้ำ
ในช่วงฤดูแล้ง รวมทั้งกำรใช้สำรเคมี ปุ๋ย ยำกำจัด ัตรูพืชจำนวนเพิ่มอึ้นเรื่อยๆ ทำให้ลำน้ำแม่แตงมีสำรปนเปื้อน
ส่งผลต่อ สุอภำพอองคนในพื้ น ที่และชุมชนที่อยู่ปลำยน้ำ และ (๕) แนวโน้มกำรบริห ำรจัดกำรกำรทำงำนออง
เครืออ่ำยองค์กรชำวบ้ำนไม่ต่อเนื่องอันเกิ ดอึ้นจำกภัยคุกคำมจำกปัจจัยภำยนอก ทั้งกระแสกำรพัฒนำเ รษฐกิจ
และกำรท่องเที่ยว รวมทั้งโครงกำรพัฒ นำอนำดใหข่ และปัจจัยภำยใน ได้แก่ ปัขหำด้ำนเ รษฐกิจ และแง่มุม
ทำงกำรเมือง
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ปั ข หำดังกล่ ำวมีแนวโน้ ม ที่มี ควำมรุน แรงมำกอึ้น หำกชุมชนอำดโอกำสกำรเรียนรู้ และเอ้ำใจ
สถำนกำรณ์ปัขหำ รวมทั้งควำมสำคัขอองทรัพยำกรปา ำต้นน้ำ ดังนั้น กำรพัฒนำเครืออ่ำยองค์กรชำวบ้ำนให้เกิด
ควำมเอ้มแอ็ง สร้ำงพลังกำรเรียนรู้จำกรุ่นสู่รุ่น สร้ำงควำมตระหนักในกำรปฏิบัติดูแล รักษำ ฟื้นฟูผืนปาำต้นน้ำแม่
แตงตอนบน ก่อนที่จะมีกำรเปลี่ยนแปลงมำกกว่ำกำรที่จะรักษำไว้ได้ จึงเป็นแนวทำงหนึ่งในกำรยกระดับพลั ง
เครืออ่ำย สร้ำงกำรเรียนรู้กับชุมชนในพื้นที่ได้เอ้ำใจ ตระหนักในสิทธิกับกำรจัดกำรทรัพยำกรดิน น้ำ ปาำอองชุมชน
มูลนิธิเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน จึงได้พัฒนำโครงกำรพัฒนำ ักยภำพเครื ออ่ำยทรัพยำกรลุ่มน้ำแม่แตง
ตอนบนเพื่อกำรอนุ รักษ์ และฟื้ น ฟู ปา ำต้น น้ ำแม่แตงตอนบน อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่ อออรับกำร
สนั บ สนุ น จำกกองทุ น สิ่ ง แวดล้ อ ม และได้ รั บ กำรอนุ มั ติ โ ครงกำรในกำรประชุ ม ครั้ ง ที่ ๖/๒๕๕๖ เมื่ อ วั น ที่
๒๕ ตุลำคม ๒๕๕๖ วงเงิน ๔,๙๘๒,๐๐๐ บำท ระยะเวลำดำเนินกำร ๒ ปี ๖ เดือน (๑ มกรำคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่
๓๐ มิถุน ำยน ๒๕๕๙) โดยมีวัตถุป ระสงค์ ดังนี้ ๑) เพื่ อเสริมสร้ำง ักยภำพเครืออ่ำยทรัพ ยำกรลุ่ มน้ำแม่แตง
ตอนบนในกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมพื้นที่ปาำต้นน้ำแม่แตงตอนบน ๒) เพื่อยกระดับองค์
ควำมรู้ สู่กำรจัดทำแผนยุทธ ำสตร์เครืออ่ำยองค์กรชำวบ้ำนในกำรจัดกำรทรัพยำกรพื้นที่ลุ่มน้ำแม่แตงตอนบน
และ ๓) เพื่อพัฒนำกลไกควำมร่วมมือเครืออ่ำยองค์กรชำวบ้ำน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภำคีในพื้นที่ ผลักดัน
อ้อเสนอนโยบำยสำธำรณะท้องถิ่น
โครงกำรดังกล่ ำวมีแผนงำนที่สำคัข ๔ แผนงำน ได้แก่ แผนงำนที่ ๑ พัฒ นำ ักยภำพเครืออ่ำย
ทรัพยำกรลุ่มน้ำแม่แตงตอนบน แผนงำนที่ ๒ สนับสนุนกำรถอดบทเรียน ยกระดับชุดควำมรู้สู่กำรจัดทำแผน
ยุทธ ำสตร์เครืออ่ำยทรัพยำกร แผนงำนที่ ๓ จัดทำแผนกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมในระดับ
ชุมชนและเครืออ่ำยลุ่มน้ำแม่แตงตอนบน แผนงำนที่ ๔ พัฒนำเครืออ่ำยควำมร่วมมือรัฐ ท้องถิ่น ภำคีที่เกี่ยวอ้อง
ในกำรจัดทำและสนับสนุนอ้อเสนอนโยบำยสำธำรณะในระดับท้องถิ่น กิจกรรมภำยใต้แผนงำนดังกล่ำวครอบคลุม
พื้นที่เป้ำหมำยหลัก ได้แก่ บ้ำนจอง หมู่ที่ ๒ บ้ำนใหม่มะกำยอน หมู่ที่ ๓ บ้ำนม่วงเครือ หมู่ที่ ๔ และบ้ำนห้วยไคร้
หมู่ที่ ๕ ตำบลเปี ยงหลวง บ้ำนสัน ดวงดี หมู่ที่ ๑ บ้ำนสำมปู หมู่ที่ ๒ และบ้ำนม่วงป๊อก หมู่ที่ ๓ ตำบลแสนไห
อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีกลุ่มเป้ำหมำยหลัก ประกอบด้วย กลุ่มเครืออ่ำยทรัพยำกรลุ่มน้ำแม่แตง
ตอนบน สมำชิกเครืออ่ำยทรัพยำกรลุ่มน้ำแม่แตงตอนบน ๑๒ หมู่บ้ำน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒ ตำบล
ได้แก่ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเปียงหลวง และเท บำลตำบลแสนไห
เมื่อพิจำรณำวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อ้ำงต้น พบว่ำ เมื่อสิ้นสุดโครงกำร กิจกรรมต่ำงๆที่ได้กำหนด
ไว้ภ ำยใต้แผนงำนได้ น ำไปสู่ผ ลส ำเร็จที่สำคัข ได้แก่ ๑) มีกลุ่ม เครืออ่ำยทรัพยำกรลุ่มน้ำแม่แตงตอนบนและมี
บทบำทในกำรถ่ำยทอดควำมรู้และประสบกำรณ์ระหว่ำงชำวบ้ำนในพื้นที่ เพื่อควำมยั่งยืนและคงอยู่อองกำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ลุ่มน้ำแม่แตงตอนบน ๒) ทรัพยำกรธรรมชำติได้รับกำรฟื้นฟู ป้องกัน
และดูแลรักษำอย่ำงต่อเนื่องโดยกำรมีส่วนร่วมอองชุมชนท้องถิ่นบนฐำนวัฒนธรรมและกติกำในท้องถิ่น ซึ่งมีอ้อดี
คือ ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจะได้รับกำรดูแลรักษำอย่ำงจริงจัง มั่นคง และยั่งยืน เนื่องจำกผู้ดูแลรักษำ
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หลัก คือ คนในท้องถิ่นเอง โดยใช้ค่ำนิยม ควำมเชื่อ และวัฒ นธรรมอองคนในท้องถิ่ น แทนที่จะเป็นวิธีกำรออง
ภำครัฐหรืออองส่วนกลำง รวมทั้งยังใช้กติกำที่คนในท้องถิ่นกำหนดและใช้กันเองมำบังคับใช้ ซึ่งสะดวกในกำร
ควบคุมดูแลมำกกว่ำให้เจ้ำหน้ำที่รัฐมำดำเนินกำรควบคุม ๓) มีเครื่องมือในกำรบริหำรจัดกำรที่สำคัข ได้แก่ กำร
จัดทำแนวเอตที่ดินโดยใช้ระบบสำรสนเท ภูมิ ำสตร์ที่ช่วยให้เกิด แผนที่ที่ชัดเจนและเป็นระบบ ซึ่งมีอ้อดี คือ มี
ควำมคลำดเคลื่อนน้ อยที่สุ ด สำมำรถใช้ เป็ นอ้อมูลอ้ำงอิงในกำรบริหำรจัดกำรพื้นที่ได้ ๔) มีกลไกควำมร่วมมือ
เครืออ่ำยองค์กรชำวบ้ำน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภำคีในพื้นที่ที่มีบทบำทสำคัขในกำรผลักดันอ้อเสนอ
นโยบำยสำธำรณะท้องถิ่น ซึ่งมีอ้อดี คือ นโยบำยสำธำรณะที่ผลักดัน จะเป็นนโยบำยสำธำรณะที่แท้จริง เพรำะเกิด
จำกควำมร่วมมืออองทุกภำคส่วนในพื้นที่ ซึ่งรวมทั้งองค์กรชำวบ้ำน ซึ่งเป็นตัวแทนอองประชำชนที่แท้จริง ๕) มีสื่อ
ต่ ำ งๆที่ ผ ลิ ต อึ้ น เช่ น หนั ง สื อ ชุ ด บทเรี ย น "เสี ย งจำกคนต้ น น้ ำแตง บทเรี ย นควำมร่ ว มมื อ กำรจั ด กำร
ทรัพ ยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม" ชุด นิ ทรร กำรระบบอ้อมูล กำรจัดกำรทรัพ ยำกรดิน น้ ำ ปาำ ได้รับกำร
เผยแพร่สู่สำธำรณะ โดยมุ่งให้ ผู้ที่ได้รับ องค์ควำมรู้จำกสื่อเกิดแนวคิดหรือสำมำรถใช้เป็นต้นแบบในกำรจัดกำร
ทรั พยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้ อ ม และ ๖) เกิด กำรประชำสั ม พั น ธ์ผ ลส ำเร็จ อองงำนด้ ำนอนุ รักษ์ และฟื้ นฟู
ทรัพยำกรธรรมชำติ อันนำไปสู่กำรมีส่วนร่วมและกำรอยำยผลร่วมกับหน่วยงำนอื่นๆ ต่อไป ซึ่งจะมีอ้อดี คือ ผลงำน
กำรอนุรักษ์อองคนในท้องถิ่นได้รับกำรเผยแพร่ให้สำธำรณชนประจักษ์ และอำจนำไปสู่กำรเปลี่ยนแปลงทั นคติที่
ไม่ดีต่อชำวบ้ำนได้
ปัจจั ยที่ทำให้ เกิดควำมสำเร็จอองโครงกำร คือ (๑) กำรสร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้ร่วมกัน ภำยใต้
กิจกรรมจัดทำแนวเอตที่ดิน รำยแปลงผ่ ำนกระบวนกำรมีส่ วนร่วมอองทุกฝาำย ได้แก่ ชำวบ้ำน คณะกรรมกำร
หมู่บ้ำน เจ้ำหน้ำที่ปาำไม้ และเจ้ำหน้ำที่ทหำร สำมำรถสร้ำงควำมร่วมมือและลดอ้ออัดแย้งที่เกิดอึ้นระหว่ำงชำวบ้ำน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้ำหน้ำที่ปาำไม้ได้เป็นอย่ำงดี และนับเป็นกำรแก้ไอปัขหำที่ดินที่มีควำมเอ้มแอ็ง
และเกิดควำมยั่งยืน เกิดเป็น "เวียงแหงโมเดล" ซึ่งเป็นต้นแบบกำรจัดกำรร่วมที่สนับสนุนกำรฟื้นฟูทรัพยำกรปาำไม้
โดยมูลนิธิฯได้รวบรวมอ้อมูลจำกกำรสำรวจและจัดทำเป็นระบบฐำนอ้อมูลสำรสนเท ทำงภูมิ ำสตร์ (GIS) และ
ระบบโปรแกรมประมวลชุดอ้อมูลกำรใช้ประโยชน์ที่ดินชุมชน (MIS) เพื่อให้ง่ำยต่อกำรจัดเก็บรำยละเอียดอ้อมูล
และสืบ ค้นเพื่อกำรใช้งำน ซึ่งเกิดประโยชน์ สำคัขต่อทุกภำคส่วน ทั้งเครืออ่ำยทรัพยำกรลุ่มน้ำแม่แตงตอนบน
เจ้ ำหน้ ำที่ปา ำไม้ องค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น และชุมชน ในกำรลดปัข หำกำรบุกรุกพื้นที่ปา ำไม้ (๒) กำรจัด ตั้ง
คณะกรรมกำรเครืออ่ำยทรัพยำกรลุ่มน้ำแม่แตงตอนบนรุ่นที่ ๑ และรุ่นที่ ๒ ซึ่งเป็นคณะกรรมกำรเพื่อกำรแก้ไอ
ปัขหำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมต่ำงๆในระดับพื้นที่ ทำให้เกิดโครงสร้ำง องค์ประกอบ และหน้ำที่ออง
บุคลำกรที่ทำงำนร่วมกัน เพื่ออับเคลื่อนกำรแก้ไอปัขหำในพื้นที่ได้ชัดเจนอึ้นและมีควำมต่อเนื่อง (๓) กำรกำหนด
ดัชนีชี้วัดควำมสำเร็จอองกิจกรรมต่ำงๆให้ควำมสำคัขกับกำรพิจำรณำถึงควำมเหมำะสม ปัจจัยที่เกี่ยวอ้อง และ
ควำมเป็นไปได้ในทำงปฏิบัติ โดยเฉพำะในส่วนที่เกี่ยวอ้องกับสถำนกำรณ์ทำงกำรเมือง (๔) กำรเสริมสร้ำงควำม
เอ้มแอ็งให้แก่เครืออ่ำยทรัพยำกรลุ่มน้ำแม่แตงตอนบน ซึ่งเป็นควำมร่วมมือระหว่ำงภำคส่วนต่ำงๆ ได้แก่ ภำครั ฐ
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ภำคเอกชน และองค์กรภำคประชำชน ภำคประชำสังคม รวมถึงองค์กรชุมชน
อื่นๆในพื้นที่ เป็นปัจจัยที่สำคัขมำกในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่แตง
ตอนบน
ภาพจากพืนที่ด้าเนินโครงการ

